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A reunião do Diretório Nacional com o Presidente da CAPES, professor Benedito
Guimarães Aguiar Neto, foi iniciada às 17h (horário de Brasília), por meio de
webconferência organizada pela CAPES. Os seguintes colaboradores da CAPES
participaram, além do presidente: Dra. Zena Maria da Silva Martins (diretora da DPB),
Heloísa Candia Hollnagel (diretora da DRI), Alexandre Marafon Favero (Coordenação
Geral de Acompanhamento de Programas e Supervisão de Resultados, CGSR),
Francisco Araujo de Almeida (Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática,
CGII), Izabel Cristina Nobre Silva e Maria de Fátima Battaglin. O Prof. Carlos Henrique
de Carvalho (UFU/MG), presidente do FOPROP, iniciou a reunião dando as boas
vindas e apresentando o tema da pauta. 1) Solicitação da revogação da Portaria da
CAPES nº 34, de 9 de março de 2020: Foi estabelecido diálogo sobre o tema entre

o FOPROP e a agência. Com a pauta única, o professor Carlos Henrique conduziu a
reunião e fez uma introdução evidenciando a importância histórica do FOPROP e todo
o diálogo estabelecido entre o fórum e a CAPES ao longo de mais de 30 anos e seguiu
expondo os motivos pelos quais o Fórum solicita a revogação da Portaria 34. Todos
os coordenadores de regionais do FOPROP falaram na abertura e reafirmaram a
necessidade da revogação da referida Portaria. Muitos questionamentos foram feitos
acerca dos inúmeros problemas decorrentes desta Portaria. O presidente da CAPES
manifestou descontentamento pelo manifesto publicado pelo FOPROP contrário à
portaria 34 e, de maneira indireta, das demais instituições que também o fizeram
(ANDIFES, ABRUEM, SBPC, Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades
Federais, Coordenadores das áreas de avaliação da CAPES, bem como do SindGCT
e ASCAPES). Todos os membros do FOPROP refutaram os argumentos
apresentados pelo presidente da CAPES, enalteceram as entidades que divulgaram
suas notas de repúdio e destacaram que a supracitada portaria feriu princípios básicos
que foram historicamente construídos com a comunidade, e foi publicada no período
da crise do COVID-19 o que demonstrou falta de sensibilidade e de transparência da
agência. Sobre o questionamento do quantitativo de bolsas disponibilizadas pela
CAPES nos últimos dois anos, feito pelo FOPROP à DPB, afirmou que somente hoje
teve conhecimento do pedido e que a mesma irá disponibilizar estes dados para que
haja transparência das medidas tomadas. Neste sentido, ele destacou que não houve
retirada de bolsas do sistema, uma vez que em janeiro de 2019 haviam 83.939 bolsas
disponíveis no sistema, em janeiro de 2020 (quando assumiu a presidência da
agência) haviam 81.372 bolsas e hoje, após a implementação do novo modelo de
redistribuição de bolsas há 84.816 bolsas. Segundo o professor Benedito, as tabelas
com os dados reais serão entregues ao FOPROP. Afirmou, ainda, que as cotas das
pró-reitorias foram incorporadas aos programas e que o quantitativo de cotas
classificadas como “empréstimo” é de 1.158 bolsas, sem esclarecer se este número
faz parte do cálculo de bolsas disponíveis atualmente (84.816). Destacou que não há
possibilidade de retorno das cotas pró-reitorias, pois no seu entendimento estas cotas
foram usadas indevidamente pelas IES e não cumpriram seu objetivo. Contudo, não
demonstrou dados suportando seus argumentos. Adicionalmente informou que os
programas de mobilidade internacional estão suspensos até outubro. Retomando o
tema dos impactos da portaria 34 nos programas com conceito 3 e 4, especialmente
em regiões e áreas estratégicas, informou que algumas medidas estão sendo
tomadas, como por exemplo o Programa Amazônia Legal que disponibilizará 500
bolsas, o programa de combate e prevenção ao coronavírus e outras pandemias que
disponibilizará 2.600 bolsas e a cooperação com o CONFAP para o lançamento de
Programas em associação. O presidente da CAPES se manifestou contrário à
revogação solicitada, mas depois dos vários argumentos dos membros do FOPROP
e da insistência do DN-FOPROP, o professor Benedito assumiu que apresentaria o
pleito ao Ministro da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub. O
professor Carlos se prontificou em acompanha-lo, caso julgasse pertinente,
juntamente com mais dois membros do DN-FOPROP. Destacou-se a firmeza,
competência e eloquência do professor Carlos na defesa do FOPROP e de nossos

pleitos. Finalizada as discussões, o professor Carlos declarou encerrada a reunião às
18h54min, cabendo a mim, professor Cristiano Marcelo Espinola Carvalho, lavrar o
presente relato, contando com a colaboração dos professores Francisco Mendonça e
Diego Silva Menezes.
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